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Un nen petit va trencar la seva guardiola, es va po-
sar a comptar les seves monedes, les va posar en
un pot, i va sortir d’amagat pel darrere de la casa.
Se’n va anar directament a la farmàcia. “En què puc
ajudar-te, vailet?” –li preguntà el farmacèutic.
“Vull comprar un miracle”, va respondre el nen.
“Com dius?”, va contestar estranyat el farmacèutic.
“La meva germana està molt malalta, i el meu pare
diu que només un miracle pot curar-la. Per això vull
un miracle per ella. Quant costa un miracle?”.
“Ho sento” –va dir el farmacèutic, amb el cor una
mica encongit. “No en venem de miracles, aquí”, va
afegir suaument.
“Tinc diners per pagar-lo” –féu el nen. “Si no n’hi ha
prou, en trobaré més. Només digui’m quant costa”.
Al costat del nen hi havia un home alt i ben vestit. Es
va mirar el petit i li va preguntar: “Quina classe de
miracle necessita la teva germana?”.
“No ho sé”, va contestar el nen, amb llàgrimes que
li baixaven galtes avall. “Només sé que està molt
malalta i té alguna cosa dolenta que va creixent en
el seu cap. El metge va dir que necessitava una
operació. Però els meus pares no la poden pagar,
així que necessitem un miracle per salvar-la. Per

favor, puc donar tots els meus diners per salvar la
meva germana”.
“Quants diners tens?”, va preguntar l’home. “Un
dòlar i 12 centaus”, contestà el nen, amb veu fluixa
i tremolosa. “És tot el que tinc, però si cal en puc
aconseguir més”, va afegir de seguida.
“Bé, quina coincidència!”, va somriure l’home. “Un
dòlar i 12 centaus, aquest és el preu exacte d’un
miracle per a la teva germaneta”. Va agafar els di-
ners del nen amb una mà, i amb l’altra el va abraçar
tot dient:
“Acompanya’m a veure la teva germana. A veure si
tinc el miracle que ella necessita”.
Aquest home era el director d’un prestigiós hospi-
tal. Allà es va fer l’operació sense cap càrrec
econòmic, i al cap de poc temps la germana del nen
estava a casa sana i estàlvia.
“Aquesta cirurgia –va comentar la seva mare– ha
estat un veritable miracle. Em pregunto quant deu
haver costat”.
El nen va somriure de saber exactament el que
costa un miracle: Un dòlar i 12 centaus... I la fe d’un
nen petit!

Mn. Miquel-Àngel Ferrés
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Testimoni de la setmana

PREGÀRIA A SANT JOSEP

“Ensenya’ns, Josep, com s’és “no
protagonista”; com s’avança sense
trepitjar; com es col·labora sense
imposar-se; com s’estima sense
reclamar; com es lluita davant de
tanta desesperança.
Digue’ns, Josep, com es viu essent
el “número dos”; com es poden fer
coses fenomenals des d’un segon
lloc; com se serveix sense mirar a
qui.
Explica’ns, Josep, com s’és gran sense exhibir-se;
com es treballa sense aplaudiments; com s’arriba
sense publicitat; com es persevera i es mor sense
esperar un homenatge; com s’assoleix la glòria des del
silenci.
Digue’ns-ho, en aquest teu dia, bon pare Josep”.

Pensament de la setmana

“M’interessa el futur perquè és el lloc
on passaré la resta de la meva vida”.

Woody Allen

La Paraula del diumenge
DIUMENGE III DE QUARESMA

“L’esperança no pot
defraudar ningú”.

(De la carta de sant Pau als Romans)

“Si sabessis què vol donar-te Déu i
qui és el qui et demana que li donis
aigua, ets tu qui li hauries demanat
aigua viva, i ell te l’hauria donada”.

(De l’evangeli segons sant Joan)



DIUMENGE, DIA DEL SEMINARI
El proper cap de setmana, dies 21-22, se
celebra el Dia del Seminari, amb el lema
“Pastors missioners” i amb la col·lecta
extraordinària pel Seminari diocesà i
interdiocesà i pel treball vocacional. Trobareu
els sobres per fer el donatiu.

LA HISTÒRIA DE LA CAPELLA DELS DOLORS
Demà dilluns, dia 16, nova conferència del cicle
sobre la història del temple de Sant Pere, amb
motiu del Mil·lenari. David Mallorquí, conser-
vador i restaurador de béns culturals, parlarà
sobre “La desapareguda capella dels Dolors
de Sant Pere de Figueres”. A les 19’30 h, al
Cercle Sport.

CINEMA ESPIRITUAL PEL MIL·LENARI
Dins dels actes del Mil·lenari, La Cate ofereix
avui diumenge, a les 5 de la tarda, la projecció
i comentari del film “L’Evangeli segons sant
Mateu”, de Pier Paolo Pasolini, a la sala Toni
Montal de La Cate. L’altra pel·lícula serà “La
Passió de Crist” de Mel Gibson, diumenge que
ve, dia 22, també a les 5.

GRUP D’EVANGELI
Aquest dimarts, a les 20 h, a la Immaculada.

PASTORAL DE LA SALUT
Reunió dimecres, a les 16’30 h, a Sant Josep.

FESTIVITAT DE SANT JOSEP
Dijous, dia de Sant Josep, a més de la missa
habitual dels dijous al vespre a la Immaculada,
se celebrarà la missa patronal a la capella de
la comunitat de religioses de Sant Josep, a les
10 del matí.

VIDA CREIXENT
Aquest divendres, a les 17 h, a la Immaculada.

190 ANYS DE LES ESCOLÀPIES
Diumenge vinent es commemoren els 190 anys
de la presència de la comunitat i col·legi de les
Escolàpies a Figueres amb una sèrie d’actes i
una missa a la 1 del migdia a Sant Pere.

INSCRIPCIONS PER LA CONFERÈNCIA
SOBRE DALÍ
Per assistir a la conferència “Dalí, la religió i
l’església de Sant Pere”, que tindrà lloc dins els
actes del Mil·lenari, el divendres 17 d’abril, a les
21’30 h, a càrrec de Josep Playà i Mariona
Seguranyes, al Teatre-Museu Dalí, cal
inscriure’s abans del 9 d’abril a
amics@fundaciodali.org o al telf. 972 67 75 20.

VIDA COMUNITÀRIA

LA NOSTRA HISTÒRIA
ELS VITRALLS DE L’ABSIS

Cinc vitralls deixen entrar la llum que ambienta el
presbiteri del temple de Sant Pere de Figueres. Essent
el lloc de la presència sacramental de Crist, el finestral
del centre anuncia l’Encarnació amb el naixement de
Jesús, inici de la presència històrica del mateix Crist.
La inscripció que l’acompanya recull la profecia:
“Ecce Virgo concipiet” (“Heus ací que la Verge
concebrà i donarà a llum” (Isaïes 7). La primera llum
del dia entra per aquest vitrall, simbolitzant que el
naixement de Jesús ens porta la primera i definitiva
llum de la salvació i del Regne de Déu.
Els altres finestrals representen els profetes majors,
que van preparar la vinguda d’aquest Regne
messiànic: Isaïes, on es representa la seva vocació i la
seva purificació; Jeremies, en la seva aparició a Judes
Macabeu; Ezequiel, en la visió dels ossos que
recuperen vida i amb l’anunci “Posaré un esperit nou
dins vostre i viureu”; i Daniel, que anuncia l’arribada
del Regne en la seva interpretació del somni de
Nabucodonosor. Al darrere de l’absis, en el pas que va
de la sagristia a la capella del Santíssim, les impostes
dels arcs, amb tres claus de volta, representen els
dotze apòstols amb els seus emblemes.

MOVIMENT PARROQUIAL

BAPTISMES

Dia 8 de març:

Logan David Gutiérrez Camacho i
Dylan Jordi Gutiérrez Camacho,
fills de Jorge David i de Karina.

-----------------

VETLLA DE PREGÀRIA DE QUARESMA

Aquesta Quaresma farem la Vetlla de Pregària
estil Taizé el dimecres 25 de març, a les 20 h,
a l’església d’EL FAR, mirador privilegiat de
l’Empordà. En aquesta parròquia el P. Jaume
Pratdesaba, pare paül recentment traspassat,
hi ha servit com a rector durant 40 anys. La
trobada serà alhora un record-homenatge als
seus anys de servei pastoral a El Far i a
Siurana, des de la seva pertinença a la
comunitat de l’Asil Vilallonga de Figueres.
A la Vetlla, com és habitual, hi haurà pregàries,
textos de reflexió, cants, silenci i testimoniatge.


